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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 13/2020 

 

ηε Γεκεηζάλα ζήκεξα Παπαζκεςή 04 Γεκεμβπίος 2020 θαη ώξα 17:00 ζςνήλθε με 

ηηλεδιάζκετη μέζυ ηηρ ςπηπεζίαρ e:Presence.gov.gr, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε 

αξ.πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 

163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, θαηόπηλ ηεο κε αξ.πξση 9.964/30.11.2020 

εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Ζ πξόζθιεζε γλσζηνπνηήζεθε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ.74 N.4555/2018.  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν θνο ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ, ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΓΟΡΣΤΝΗΑ. 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΖ Ππόεδπορ 

2. ΠΤΡΠΤΡΖ ΚΑΛΛΗΜΑΥΟ ηνπ ΠΑΝΟΤ Ανηιππόεδπορ 

3. ΓΖΜΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ανηιδήμαπσορ 

4. ΚΑΓΗΟΤΛΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Ανηιδήμαπσορ 

5. ΚΑΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Ανηιδήμαπσορ 

6. ΚΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

7. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΖΛΗΑ Ανηιδήμαπσορ 

8. ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ανηιδήμαπσορ 

9. ΜΠΔΣΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

10. ΜΠΟΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

11. ΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  

12. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ  

13. ΡΔΠΠΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ανηιδήμαπσορ 

14. ΣΑΘΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

15. ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Ανηιδήμαπσορ 

16. ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΤΡΟΤ  

17. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Ανηιδήμαπσορ 

18. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΩΝΟ 

19. ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

20. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

21. ΜΔΓΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

22. ΣΡΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

23. ΣΗΟΓΚΑ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

24. ΣΗΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

25. ΛΤΣΡΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

26. ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

27. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

28. ΦΡΑΓΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 

29. ΕΟΤΝΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

30. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΖ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 214/2020 

ΘΔΜΑ: «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη 

έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζκνύ».  
 

». 
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ΑΠΟΝΣΔ  

(αν και εκλήθηζαν νόμιμα) 

1. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ Γπαμμαηέαρ 

2. ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

3. ΜΟΤΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε 

απαξηία, αθνύ ζε ζύνολο ηπιάνηα ηπιών (33) μελών ηος Γημοηικού ςμβοςλίος δήλυζαν 

παποςζία ζηην ζςνεδπίαζη ηα ηπιάνηα  (30) μέλη. 

Παξνπζία δήισζαλ νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ: κανέναρ 

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαζεο αλέιαβε ν Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θνο 

Γεώξγηνο Νηθ. Σζίηνπξαο. 

 

ΠΔΜΣΟ (5
ο
)  ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ: 

 

«ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιαβούλεςζηρ Γήμος Γοπηςνίαρ και έγκπιζη ζσεδίος 

κανονιζμού». 

_______________________________________________________________________ 

      Ο Γήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην πέκπην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο:  

«Με ην άξζξν 76 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4555/18: 

ζηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από πέληε ρηιηάδεο (5.000) θαηνίθνπο ζπγθξνηείηαη, 

κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο σο όξγαλν κε 

ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο 

δηαβνύιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ. Γεκνηηθή επηηξνπή 

δηαβνύιεπζεο κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξόηεξνπο δήκνπο, κε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ηωλ 

θνξέωλ ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο, όπωο: 

α) ησλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ,  

β) ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, 

γ) ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ,  

δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα,  

ε) ησλ ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ, 

ζη) ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ,  

δ) ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ, 

ε) άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ,  

ζ) ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη 

η) δεκόηεο. 

ρεηηθά κε ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο σο νξγάλνπ κε 

ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο, ζαο ελεκεξώλνπκε πσο ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ελώ ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί  λα είλαη 

από είθνζη πέληε (25) έσο πελήληα (50) κέιε.  

ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δεκόηεο, ζε αξηζκό ίζν κε ην έλα 

ηξίην (1/3) ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ εθπξνζώπσλ θνξέσλ, νη νπνίνη νξίδνληαη κεηά από 

θιήξσζε, κεηαμύ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην δήκν θαη ζηνλ 

νπνίν κπνξεί λα εγγξάθεηαη θάζε δεκόηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ. 

ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαινύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ 

ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξόεδξνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

ηνπ δήκνπ, νη πξόεδξνη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη 

εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ 

δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην. 
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Σα θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο έρνπλ γλσκνδνηηθό ραξαθηήξα θαη 

αθνξνύλ: 

α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα 

ηνπ δήκνπ. 

β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε 

απηή από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ην δήκαξρν. 

γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δήκνπ θαη 

δηαηππώλεη γλώκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηώλ. 

δ) Μπνξεί λα δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ 

ραξαθηήξα απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κ.Γ.Κ 

ε) Μπνξεί λα εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηε δηεμαγσγή δεκνηηθνύ 

δεκνςεθίζκαηνο. 

ζη) Γηαηππώλεη απιή γλώκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ.5 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.4172/2013)Α΄167) 

Έπεηηα από ηελ κε αξ.πξση. 1.288/14.02.2020 Πξόζθιεζε, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, αληαπνθξίζεθαλ, είηε εγγξάθσο είηε θαηόπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο, νη αθόινπζνη θνξείο: 

1. Παγγνξηπληαθή Έλωζε: 

 Παλαγηώηεο Πιέζζηαο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Παλαγηώηεο  Αγγειαθόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

2. Μνπζείν «Μίθεο Θενδωξάθεο» Εάηνπλαο: 

 Παξαζθεπάο Παξαζθεπόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Δπγελία Γεκεηξαθνπνύινπ ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. «Γεωξγαθνπνύιεην Πλεπκαηηθό Ίδξπκα»: 

 Γεκήηξηνο Γεσξγαθόπνπινο ηνπ Ησάλλε (ηαθηηθό κέινο) 

 Αληώληνο Γακόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

4. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Αξθαδίαο: 

 ηαύξνο Γεκάθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Παλαγηώηεο Αγγειόπνπινο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

5. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Βπηίλαο «Κ. Παπαξξεγόπνπινο»: 

 Κσλζηαληίλνο Μπνινξίδνο ηνπ Υξήζηνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Νίθε Καιδή ηνπ Σσηεξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

6. ύιινγνο Φηινπξόνδωλ Βπηίλαο: 

 Διέλε Ρνύζζνπ ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Γξεγνξία Σζέθνπ ηνπ Αζαλαζίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

7. Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξνζηαζίαο Μαηλάινπ 

 Παλαγηώηεο Παλαγόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 ηπιηαλόο Αξγπξόπνπινο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

8. Παλειιήληνο ύιινγνο Μαγνπιηαληηώλ: 

 Ησάλλεο Κόιιηαο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αγγειήο Αιεμόπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

9. ύλδεζκνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Βπηίλαο: 

 Παλαγηώηεο Καςάιεο ηνπ Απνζηόινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αλαζηάζηνο Καξαηαζάθεο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

10. Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθήο & Κνηλωληθήο Χθέιεηαο 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Μαηλάινπ «ΜΑΗΝΑΛΟΝ ΚΟΗΝ..ΔΠ.»: 

 Ησάλλεο Λαγόο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 
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 Βαζίιεηνο Παιηάθεο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

11. Πνιηηηζηηθόο & Δμωξαϊζηηθόο ύιινγνο «Ο ΤΦΟΤΝΣΑ»: 

 Κσλζηαληίλνο Υαζάπεο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Μαξία Παπαρεηκώλα ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

12. Πνιηηηζηηθόο Αγξνηνπξηζηηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Γεκεηζάλαο: 

 Αγγειηθή Μπίξε ηνπ Σαμηάξρε (ηαθηηθό κέινο) 

 Θενδώξα Κνηδακπάζε ηνπ Πεξηθιή (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

13. Αζιεηηθή Έλωζε Γεκεηζάλαο: 

 Υαξάιακπνο Μπαμεβάλνο ηνπ Νηθόιανπ (ηαθηηθό κέινο) 

 ηαύξνο Ραδαίνο ηνπ Αλησλίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

14. Γηαζπλεδξηαθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γεκεηζάλαο: 

 Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξύζαλζνο Γθιαβάο ηνπ Μηραήι (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

15. Κπλεγεηηθόο ύιινγνο Γεκεηζάλαο: 

 Νηθόιανο Μαιεβίηεο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Γεώξγηνο Μπίξεο ηνπ Παλαγηώηε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

16. Αδειθόηεηα Ραθηαίωλ: 

 Παλαγηώηεο Αζεκαθόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Νηάβνο ηνπ σηεξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό  κέινο) 

17. Φπζηνιαηξηθόο Όκηινο «Ζ ΓΚΟΤΡΑ»: 

 Ννύιε Μεηξνπνύινπ – Ληαθνπνύινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Μπόξαο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

18. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηωλ Απαληαρνύ Ππξξαηώλ: 

 Γεκήηξηνο ηξίθνο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Βαζηιηθή Γεκεηξαθνπνύινπ ηνπ Δπαγγέινπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

19. ύιινγνο Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Σξνπαίωλ: 

 Ησάλλεο Παλαγησηόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 νθία Κηληή ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

20. Δηαηξεία «Μνπζείν ηξ. Γεκεηξάθε Πιαπνύηα»: 

 Αιέμαλδξνο Αζαλαζόπνπινο (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Νηθνιόπνπινο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

21. ύιινγνο  Υξπζνρωξηηώλ: 

 Παλαγηώηεο Κνκλελόο ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υαξάιακπνο Μπνπξλάο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

22. ύιινγνο Σξνπαηαηώλ: 

 Γεσξγνύια Σζέξηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Κσλζηαληίλνο Παλόπνπινο ηνπ Μηραήι (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

23. ύιινγνο Γνμηωηώλ: 

 Νηθόιανο Θενδσξαθόπνπινο (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξήζηνο Καηζηθεξόο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

24. ύιινγνο Νέωλ Λαγθαδίωλ «Ζ ΓΡΑΖ»: 

 Απόζηνινο Καγηνύιεο ηνπ Ζιία (ηαθηηθό κέινο) 

 Γεκήηξηνο Νηθήηαο ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

25. ύιινγνο ηωλ ελ Αηηηθή Λαγθαδηλώλ: 

 Παλαγηώηεο Κάππνο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 
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 Ησαθείκ Φηιόπνπινο ηνπ Υξήζηνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

26. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βαιηεζηλίθνπ: 

 Ησάλλεο Μπνπινύγαξεο ηνπ Αζαλαζίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Μηραήι Αλαγλσζηαξάο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

27.  Μνπζηθνρνξεπηηθόο & Λανγξαθηθόο ύιινγνο Βαιηεζηλίθνπ «ΥΟΡΔΗΒΗΟ»: 

 Δκκαλνπήι αξηδεηάθεο ηνπ Ησάλλε (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξήζηνο Ρέππαο ηνπ Γεκεηξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

28. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Μνλαζηεξαθίνπ «Ο Άγηνο Νηθόιανο»: 

 Αγγειηθή Αλαγλσζηνπνύινπ ηνπ Απνζηόινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξπζάλζε Ληαθνπνύινπ ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

29. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βηδηαθίνπ Αξθαδίαο - ην ρνιείν: 

 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο ηνπ Αλαζηαζίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αλδξέαο Λάλεο ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

30. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληνβάδαηλαο: 

 Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Αζαλαζία Κηνύζε ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

31. ύιινγνο Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνληνβάδαηλαο: 

 Διέλε Γνύβε ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Βαζηιηθή Κηνύινπ ηνπ Αλδξέα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

32. ύιινγνο ηωλ ελ Ζιεία Γνξηπλίωλ: 

 Γεκήηξηνο Σζάθαιεο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Φσηεηλή   Λνπθνπνύινπ ηνπ  ππξίδσλα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

33. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Καξδαξηηζίνπ: 

 Νηθόιανο Παλαγόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Μηραήι Μειηώλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

34. Σ.Γ.Δ.Τ.Ζ. Λάδωλα: 

 ππξίδσλ Νηθνιόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 σηήξηνο Κνζκόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

35. ύιινγνο νύδειεο – Απόζθηαο Βειεκαρίνπ: 

 Ησάλλεο Αγγειόπνπινο ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Θεκηζηνθιήο Αγγειόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

36. ύιινγνο Γνξηπλίαο «Ο ΛΑΓΧΝΑ»: 

 Υξήζηνο Κάββνπξαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Γεσξγαθόπνπινο ηνπ Δπαγγέινπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

37. ύιινγνο Γνξηπλίωλ Πάηξαο «Ο Άγηνο Γξεγόξηνο ν Δ’»: 

 Παλαγηώηεο Παπαγηαβήο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Θεόδσξνο Καθνύξεο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Δπηπιένλ, κε ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο θιήζεθαλ νη 

δεκόηεο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα είλαη κέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, 

λα εγγξαθνύλ ζηνλ εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην δήκν θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

εγγξάθεηαη θάζε δεκόηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 

δήκνπ. 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη νη δεκόηεο, νη νπνίνη ππέβαιιαλ αίηεκα δελ μεπεξλνύλ ην 

νξηδόκελν εθ ηνπ Νόκνπ πνζνζηό, ηνπηέζηηλ 1/3 ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ εθπξνζώπσλ 

θνξέσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α’ έσο ζ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/10), όινη νη 
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θαησηέξσ αλαθεξόκελνη απνηεινύλ κέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο: 

1. Υξήζηνο Ραδαίνο ηνπ Αλησλίνπ 

2. Κπξηάθνο Σζαθαξάο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

3. Παλαγηώηεο Υνπληήο ηνπ Βαζηιείνπ 

4. Γεσξγία Γεκνπνύινπ ηνπ Παλαγηώηε 

5. Υξήζηνο Παπνύιηαο ηνπ Δπακεηλώλδα 

6. Ζιίαο Γεσξγαληάο ηνπ Ησάλλε 

7. Μαξία Παξαζθεπνπνύινπ ηνπ Γεσξγίνπ 

8. Γεώξγηνο Παπνύιηαο ηνπ Αζαλαζίνπ 

9. Γεώξγηνο Νηθνιόπνπινο ηνπ Υξίζηνπ 

10. Κσλζηαληίλνο Αιβεληώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ 

11. Ησάλλεο Αλαζηαζόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

12. Ησάλλεο Εαθεηξόπνπινο ηνπ Παλαγηώηε». 

 

 Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο αθξηβώο θαηαγξάθεθε ζηα ερνγξαθεκέλα 

πξαθηηθά, θαηά ηελ νπνία νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη έθαλαλ εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ. 

  Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

       Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ςήθνπο είκοζι μια (21) ςπέπ ηηρ ππόηαζηρ 

μειοτηθούνηυν ηυν Γημοηικών ςμβούλυν κος Ηυάννη Γιαννόποςλος, κος Γευπγίος 

Γημόποςλος, κος Κυνζηανηίνος Κανελλόποςλος, κος Παναγιώηη Μέγα, κος 

Καλλίμασος Πςππςπή, κος Γημηηπίος  ηπίκος, κος Ηυάννη Σζιόγκα, κος Ηυάννη 

Σζιούλος καθώρ και ηος κος Ηυάννη Φπάγκος θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νόκνπ: 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

1. Δγκπίνει ηη ζςγκπόηηζη Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

2. Οξίδεη ηα κέιε ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο, σο αθνινύζσο:  

Α. Ππόεδπορ ηηρ Γημοηικήρ Δπιηποπήρ Γιαβούλεςζηρ Γήμος Γοπηςνίαρ, ν θνο 

Απόζηολορ Αποζηολόποςλορ ηος Παναγή,  Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Β. Μέλη - Φοπείρ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

1. 1 Παγγνξηπληαθή Έλωζε: 

 Παλαγηώηεο Πιέζζηαο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Παλαγηώηεο  Αγγειαθόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

2. Μνπζείν «Μίθεο Θενδωξάθεο» Εάηνπλαο: 

 Παξαζθεπάο Παξαζθεπόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Δπγελία Γεκεηξαθνπνύινπ ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. «Γεωξγαθνπνύιεην Πλεπκαηηθό Ίδξπκα»: 

 Γεκήηξηνο Γεσξγαθόπνπινο ηνπ Ησάλλε (ηαθηηθό κέινο) 

 Αληώληνο Γακόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

4. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Αξθαδίαο: 

 ηαύξνο Γεκάθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Παλαγηώηεο Αγγειόπνπινο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

5. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Βπηίλαο «Κ. Παπαξξεγόπνπινο»: 

 Κσλζηαληίλνο Μπνινξίδνο ηνπ Υξήζηνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Νίθε Καιδή ηνπ Σσηεξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

6. ύιινγνο Φηινπξόνδωλ Βπηίλαο: 
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 Διέλε Ρνύζζνπ ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Γξεγνξία Σζέθνπ ηνπ Αζαλαζίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

7. Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξνζηαζίαο Μαηλάινπ 

 Παλαγηώηεο Παλαγόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 ηπιηαλόο Αξγπξόπνπινο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

8. Παλειιήληνο ύιινγνο Μαγνπιηαληηώλ: 

 Ησάλλεο Κόιιηαο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αγγειήο Αιεμόπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

9. ύλδεζκνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Βπηίλαο: 

 Παλαγηώηεο Καςάιεο ηνπ Απνζηόινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αλαζηάζηνο Καξαηαζάθεο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

10. Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθήο & Κνηλωληθήο Χθέιεηαο 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Μαηλάινπ «ΜΑΗΝΑΛΟΝ ΚΟΗΝ..ΔΠ.»: 

 Ησάλλεο Λαγόο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Βαζίιεηνο Παιηάθεο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

11. Πνιηηηζηηθόο & Δμωξαϊζηηθόο ύιινγνο «Ο ΤΦΟΤΝΣΑ»: 

 Κσλζηαληίλνο Υαζάπεο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Μαξία Παπαρεηκώλα ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

12. Πνιηηηζηηθόο Αγξνηνπξηζηηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Γεκεηζάλαο: 

 Αγγειηθή Μπίξε ηνπ Σαμηάξρε (ηαθηηθό κέινο) 

 Θενδώξα Κνηδακπάζε ηνπ Πεξηθιή (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

13. Αζιεηηθή Έλωζε Γεκεηζάλαο: 

 Υαξάιακπνο Μπαμεβάλνο ηνπ Νηθόιανπ (ηαθηηθό κέινο) 

 ηαύξνο Ραδαίνο ηνπ Αλησλίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

14. Γηαζπλεδξηαθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γεκεηζάλαο: 

 Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξύζαλζνο Γθιαβάο ηνπ Μηραήι (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

15. Κπλεγεηηθόο ύιινγνο Γεκεηζάλαο: 

 Νηθόιανο Μαιεβίηεο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Γεώξγηνο Μπίξεο ηνπ Παλαγηώηε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

16. Αδειθόηεηα Ραθηαίωλ: 

 Παλαγηώηεο Αζεκαθόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Νηάβνο ηνπ σηεξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό  κέινο) 

17. Φπζηνιαηξηθόο Όκηινο «Ζ ΓΚΟΤΡΑ»: 

 Ννύιε Μεηξνπνύινπ – Ληαθνπνύινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Μπόξαο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

18. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηωλ Απαληαρνύ Ππξξαηώλ: 

 Γεκήηξηνο ηξίθνο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Βαζηιηθή Γεκεηξαθνπνύινπ ηνπ Δπαγγέινπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

19. ύιινγνο Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Σξνπαίωλ: 

 Ησάλλεο Παλαγησηόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 νθία Κηληή ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

20. Δηαηξεία «Μνπζείν ηξ. Γεκεηξάθε Πιαπνύηα»: 

 Αιέμαλδξνο Αζαλαζόπνπινο (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Νηθνιόπνπινο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
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21. ύιινγνο  Υξπζνρωξηηώλ: 

 Παλαγηώηεο Κνκλελόο ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υαξάιακπνο Μπνπξλάο ηνπ Ησάλλε (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

22. ύιινγνο Σξνπαηαηώλ: 

 Σζέξηνπ Γεσξγνύια ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Κσλζηαληίλνο Παλόπνπινο ηνπ Μηραήι (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

23. ύιινγνο Γνμηωηώλ: 

 Νηθόιανο Θενδσξαθόπνπινο (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξήζηνο Καηζηθεξόο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

24. ύιινγνο Νέωλ Λαγθαδίωλ «Ζ ΓΡΑΖ»: 

 Απόζηνινο Καγηνύιεο ηνπ Ζιία (ηαθηηθό κέινο) 

 Γεκήηξηνο Νηθήηαο ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

25. ύιινγνο ηωλ ελ Αηηηθή Λαγθαδηλώλ: 

 Παλαγηώηεο Κάππνο ηνπ Νηθνιάνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησαθείκ Φηιόπνπινο ηνπ Υξήζηνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

26. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βαιηεζηλίθνπ: 

 Ησάλλεο Μπνπινύγαξεο ηνπ Αζαλαζίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Μηραήι Αλαγλσζηαξάο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

27.  Μνπζηθνρνξεπηηθόο & Λανγξαθηθόο ύιινγνο Βαιηεζηλίθνπ   

 «ΥΟΡΔΗΒΗΟ»: 

 Δκκαλνπήι αξηδεηάθεο ηνπ Ησάλλε (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξήζηνο Ρέππαο ηνπ Γεκεηξίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

28. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Μνλαζηεξαθίνπ «Ο Άγηνο Νηθόιανο»: 

 Αγγειηθή Αλαγλσζηνπνύινπ ηνπ Απνζηόινπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Υξπζάλζε Ληαθνπνύινπ ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

29. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βηδηαθίνπ Αξθαδίαο - ην ρνιείν: 

 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο ηνπ Αλαζηαζίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Αλδξέαο Λάλεο ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

30. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληνβάδαηλαο: 

 Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο ηνπ Παλαγηώηε (ηαθηηθό κέινο) 

 Αζαλαζία Κηνύζε ηνπ Θενδώξνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

31. ύιινγνο Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνληνβάδαηλαο: 

 Διέλε Γνύβε ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Βαζηιηθή Κηνύινπ ηνπ Αλδξέα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

32. ύιινγνο ηωλ ελ Ζιεία Γνξηπλίωλ: 

 Γεκήηξηνο Σζάθαιεο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Φσηεηλή   Λνπθνπνύινπ ηνπ  ππξίδσλα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

33. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Καξδαξηηζίνπ: 

 Νηθόιανο Παλαγόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Μηραήι Μειηώλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

34. Σ.Γ.Δ.Τ.Ζ. Λάδωλα: 

 ππξίδσλ Νηθνιόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 σηήξηνο Κνζκόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

35. ύιινγνο νύδειεο – Απόζθηαο Βειεκαρίνπ: 

 Ησάλλεο Αγγειόπνπινο ηνπ Βαζηιείνπ (ηαθηηθό κέινο) 
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 Θεκηζηνθιήο Αγγειόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

36. ύιινγνο Γνξηπλίαο «Ο ΛΑΓΧΝΑ»: 

 Υξήζηνο Κάββνπξαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Ησάλλεο Γεσξγαθόπνπινο ηνπ Δπαγγέινπ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

37. ύιινγνο Γνξηπλίωλ Πάηξαο «Ο Άγηνο Γξεγόξηνο ν Δ’»: 

 Παλαγηώηεο Παπαγηαβήο ηνπ Γεσξγίνπ (ηαθηηθό κέινο) 

 Θεόδσξνο Καθνύξεο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

Γ. Μέλη - Γημόηερ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

1. Υξήζηνο Ραδαίνο ηνπ Αλησλίνπ 

2. Κπξηάθνο Σζαθαξάο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

3. Παλαγηώηεο Υνπληήο ηνπ Βαζηιείνπ 

4. Γεσξγία Γεκνπνύινπ ηνπ Παλαγηώηε 

5. Υξήζηνο Παπνύιηαο ηνπ Δπακεηλώλδα 

6. Ζιίαο Γεσξγαληάο ηνπ Ησάλλε 

7. Μαξία Παξαζθεπνπνύινπ ηνπ Γεσξγίνπ 

8. Γεώξγηνο Παπνύιηαο ηνπ Αζαλαζίνπ 

9. Γεώξγηνο Νηθνιόπνπινο ηνπ Υξίζηνπ 

10. Κσλζηαληίλνο Αιβεληώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ 

11. Ησάλλεο Αλαζηαζόπνπινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

12. Ησάλλεο Εαθεηξόπνπινο ηνπ Παλαγηώηε 

 3. Δγκπίνει ην επηζπλαπηόκελν σέδιο Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ  ηεο  Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

Άπθπο 1. 

ςγκπόηηζη - ύνθεζη ηηρ δημοηικήρ επιηποπήρ διαβούλεςζηρ 

1. ην Γήκν Γνξηπλίαο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 214/2020 απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηνπ 

δήκνπ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Γήκνπ κε ηηο ππάξρνπζεο θαη αλαδπόκελεο 

αλάγθεο ησλ πνιηηώλ. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο αθνινπζεί ηε 

ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ. 

3. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο απνηειείηαη από πελήληα (50) κέιε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, θαη πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, αλαπιεξνύκελνο λνκίκσο. Δμ απηώλ, ηα ηξηάληα νθηώ (38) 

κέιε(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ) είλαη εθπξόζσπνη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηα δώδεθα (12) κέιε είλαη δεκόηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο. Ζ 

Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαηόπηλ απιήο πιεηνςεθίαο 

ησλ κειώλ ηνπ. 

4. Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύληαη ζηελ επηηξνπή, πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή λα δηαζέηνπλ παξάξηεκα εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ δήκνπ 

θαη λα εκπίπηνπλ ζε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) ησλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ  

β) ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, 

γ) ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ,  

δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα,  

ε) ησλ ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ, 

ζη) ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ,  

δ) ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ, 

ε) άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, 

ζ) ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη 

η) δεκόηεο 

Οη θνξείο απηνί πξέπεη αθελόο λα είλαη ελεξγνί (λα έρνπλ αλαπηύμεη ζπλαθή κε ην 

ΑΔΑ: Ψ9ΦΞΩ90-67Α



 10 

αληηθείκελό ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ 

ζπζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξηλ από ηελ είζνδό ηνπο ζηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε. 

 

Άπθπο 2. 

Οπιζμόρ μελών 

1. Ζ επηινγή ησλ κειώλ γίλεηαη ζηελ βάζε ηεο επξύηεξεο δπλαηήο εθπξνζώπεζεο 

ησλ ζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα θνξείο θαη ηεο αλαινγηθήο εθπξνζώπεζεο 

γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ, πξνθεηκέλνπ γηα δεκόηεο. 

2. Γηα θάζε ηαθηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο, είηε απηό εθπξνζσπεί θνξέα ή θαηεγνξία 

θνξέσλ είηε κηα δεκνηηθή ελόηεηα (δεκνηηθό δηακέξηζκα, ελνξία, δεκνηηθή θνηλόηεηα ή 

ηνπηθή θνηλόηεηα), νξίδεηαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό κέινο. Ζ ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ ή 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηζρύεη από ηελ ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο από ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξόζσπα. 

3. Ο νξηζκόο ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ 

ησλ θνξέσλ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

α. Σν πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζπλεπηθνπξνύκελν από ηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο, πξνζθαιεί κε θάζε πξόζθνξν κέζν όινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη 

νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 1, παξαγξ. 4, όπσο εθδειώζνπλ εληόο 

πέληε (5) εκεξώλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπεζή ηνπο ζηελ 

επηηξνπή δηαβνύιεπζεο. 

β. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαηαζέηνπλ ζην πξνεδξείν ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία δξαζηεξηόηεηαο θαη ρξόλνπ 

δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπο 

ζηελ επηηξνπή, ππνδεηθλύνληαο ηαπηνρξόλσο θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. Με 

επζύλε ηνπ πξνέδξνπ, απηά ειέγρνληαη θαη θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ κειώλ 

ηεο επηηξνπήο θαηά θαηεγνξία θνξέσλ. 

γ. Δάλ νη αηηεζέληεο θνξείο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

ηνλ κέγηζην πιεζηθό αξηζκό θνξέσλ ζηελ επηηξνπή(πνπ είλαη 37), ηόηε όινη νη εθπξόζσπνί 

ηνπο γίλνληαη δεθηνί σο ηαθηηθά κέιε. 

δ. Δάλ ηνπο ππεξβαίλνπλ, ν νξηζκόο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο γίλεηαη κε θξηηήξηα αθελόο 

δηαζθάιηζεο ηεο εθπξνζώπεζεο θάζε θαηεγνξίαο θνξέσλ κε έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν θαη 

αθεηέξνπ αλαινγηθήο θαηαλνκήο ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ βάζεη ηνπ πιήζνπο θάζε θαηεγνξίαο 

θνξέσλ ζην ζύλνιν ηνπ δήκνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε 

αθόινπζε: 

(i) Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο θάζε θαηεγνξίαο θνξέσλ ζηελ 

επηηξνπή σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ πιεζηθνύ αξηζκνύ ησλ θνξέσλ αλά θαηεγνξία κε 

ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θνξέσλ ηνπ δήκνπ, νη νπνίνη είλαη ππνςεθία κέιε. Αθνινύζσο, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπληειεζηή απηό κε ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ θνξέσλ ζηελ επηηξνπή 

δηαβνύιεπζεο (πνπ είλαη 37), πξνθύπηεη ην απόιπην πιήζνο ησλ εθπξνζώπσλ θνξέσλ αλά 

θαηεγνξία πνπ ζα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ησλ αθέξαησλ 

κεξώλ ησλ γηλνκέλσλ είλαη κηθξόηεξν ηνπ ηξηάληα επηά (37), ε ηειηθή θαηαλνκή γίλεηαη 

εμαζθαιίδνληαο αξρηθά ηελ ύπαξμε εθπξνζώπνπ από θάζε θαηεγνξία θαη αθνινύζσο 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα κεγαιύηεξα δεθαδηθά κέξε ησλ γηλνκέλσλ. 

(ii) Γεδνκέλνπ πιένλ ηνπ πιήζνπο ησλ εθπξνζώπσλ αλά θαηεγνξία θνξέσλ, νη 

ππνςήθηνη θνξείο αλά θαηεγνξία (ή ηπρόλ δεπηεξνβάζκην όξγαλό ηνπο) επηιέγνπλ εληόο δύν 

εκεξώλ κόλνη ηνπο ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ ζα ηνπο εθπξνζσπήζνπλ θαη 

αλαθνηλώλνπλ ηελ επηινγή ηνπο ζηνλ πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

(ii) Αλ θάπνηνο εθ ησλ θνξέσλ απηώλ δειώζεη ζην πξνεδξείν όηη δηαθσλεί κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ζα επηιέμνπλ νη ππόινηπνη θνξείο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ γηα ηελ κεηαμύ ηνπο 

επηινγή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ηόηε ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δηελεξγεί 

δεκόζηα θιήξσζε, από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ 

θαηεγνξηώλ πνπ δελ όξηζαλ εθπξνζώπνπο. 

4. Ο νξηζκόο ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ κεηαμύ ησλ δεκνηώλ γίλεηαη 
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κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

α. Ο αξηζκόο ησλ δεκνηώλ - κειώλ ηεο επηηξνπήο ππνινγίδεηαη, κέρξη ζπκπιεξώζεσο 

ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ αξηζκνύ ηνπο (12), δηαηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ εθπξνζώπσλ θνξέσλ - 

κειώλ δηά ηνπ ηξία (3) θαη ζηξνγγπινπνηώληαο ζην ήκηζπ ηεο κνλάδαο, ζύκθσλα κε ηελ 

αθόινπζε δηαδηθαζία. 

β. Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

(δεκνηηθό δηακέξηζκα, ελνξία, δεκνηηθή θνηλόηεηα ή ηνπηθή θνηλόηεηα) κε βάζε ηνλ αξηζκό 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο θαηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο. 

Πνιιαπιαζηάδνληαο απηνύο ηνπο ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο κε ηνλ αξηζκό ησλ δεκνηώλ - 

κειώλ πνπ πξνέθπςε από ην πξνεγνύκελν εδάθην 4.α, πξνθύπηεη ε θαηαλνκή ησλ κειώλ 

θαηά πεξηνρή, θαη' αλαινγία κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.δ.1 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο ή αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο γηα 

ηελ πιήξσζε ζέζεο, από δεκόηε πξνεξρόκελν από ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε σο 

άλσ ζέζε δύλαηαη λα θαιπθζεί από δεκόηε νπνηαζδήπνηε άιιεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

γ. Σν πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δηελεξγεί ελ ζπλερεία θιήξσζε κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο θάζε δεκνηηθνύ 

δηακεξίζκαηνο, ελνξίαο θαη δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο. 

δ. Δάλ νη αηηεζέληεο δεκόηεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

ηνλ κέγηζην πιεζηθό αξηζκό δεκνηώλ ζηελ επηηξνπή (πνπ είλαη 12), ηόηε όινη νη εθπξόζσπνί 

ηνπο γίλνληαη δεθηνί σο ηαθηηθά κέιε. 

ε. Με βάζε ηελ ζεηξά θιήξσζεο, ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο αηόκσλ, ηα νπνία, εληόο 

δύν (2) εκεξώλ θαη κε επζύλε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ελεκεξώλνληαη 

θαη γλσζηνπνηνύλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα απνδερζνύλ ή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο 

επηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξώλεηαη όηαλ θαιπθζνύλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο 

ηεο επηηξνπήο ή όηαλ εμαληιεζεί ην ζύλνιν ηνπ αξηζκνύ ησλ θιεξσζέλησλ. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, νη θελέο ζέζεηο ηεο επηηξνπήο δελ ζπκπιεξώλνληαη. Γηα ηνλ ζθνπό απηό είλαη 

θαιό ην πιήζνο ησλ θιεξσζέλησλ λα είλαη ηξηπιάζην ή ηεηξαπιάζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζέζεσλ ηεο επηηξνπήο. 

5. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, κε επζύλε ηνπ πξνεδξείνπ θαηαξηίδεηαη ν 

ηειηθόο θαηάινγνο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο, επηθπξώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη 

δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν (ελδεηθηηθά: έθδνζε Γειηίνπ Σύπνπ ηνπ Γήκνπ, 

αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ Γήκνπ). 

6. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ πνιηηώλ θαη ε έθθξαζε 

δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα ζεηεύζνπλ ζε πεξηζζόηεξεο 

από δύν δηαδνρηθέο ζεηείεο. 

7. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα πεξί παξαίηεζεο από ηελ ηδηόηεηα 

ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ηα ππέδεημε θαη 

γίλεηαη απνδεθηή από απηόλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη λέν κέινο ζηε ζέζε ηνπ 

απνρσξήζαληνο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 

8. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνύλ λ’ αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπο γηα ιόγν ζρεηηθό κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο 

έρεη αλαηεζεί, κεηά από απόθαζε ηνπ θνξέα πνπ ηνπο όξηζε ή ςήθηζε (ή κε νπνηνλδήπνηε 

λόκηκν ηξόπν ππέδεημε). 

9. Μεηαμύ ησλ κειώλ νηθνδνκνύληαη ζρέζεηο ζεβαζκνύ, θαηαλόεζεο θαη 

δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ν πξόεδξνο θαιεί ηνλ εθηξεπόκελν λα αλαθαιέζεη θαη, ζε πεξίπησζε άξλεζήο 

ηνπ, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιόγν. 

 

Άπθπο 3. 

Έπγο - Απμοδιόηηηερ 

Σν έξγν ηεο επηηξνπήο ππεξεηεί ηνπο ζθνπνύο ηνπ λένπ ζεζκνύ ηεο δεκνηηθήο 

δηαβνύιεπζεο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο, 

όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθό νδεγό δεκνηηθήο δηαβνύιεπζεο. 

Δηδηθόηεξα, ε επηηξνπή δεκνηηθήο δηαβνύιεπζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 
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α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη 

ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα 

ηνπ δήκνπ. 

β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε 

απηή από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηνλ δήκαξρν. 

γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δήκνπ θαη 

δηαηππώλεη γλώκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

απηώλ. 

δ) Γηαηππώλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ.Ζ δηαηύπσζε 

γλώκεο από ηελ Δπηηξνπή δελ απνθιείεη ηελ παξάιιειε ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε κε ηνπο 

πνιίηεο, κέζσ δηαδηθηύνπ. Οη πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο ζπγθεληξώλνληαη 

θαη ζπζηεκαηνπνηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη παξνπζηάδνληαη από ηνλ 

πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ αληίζηνηρε ζπλεδξίαζή ηεο. 

ε) Μπνξεί λα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ δηεμαγσγή Γεκνηηθνύ 

Γεκνςεθίζκαηνο.  

ζη) Γηαηππώλεη απιή γλώκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013 (Α' 167). 

 

Άπθπο 4. 

ύγκληζη ηηρ δημοηικήρ επιηποπήρ διαβούλεςζηρ 

1. Σσλ εξγαζηώλ ηεο επηηξνπήο πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

λνκίκσο αλαπιεξνύκελνο. 

2. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κεηά από πξόζθιεζε 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο: 

α) ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, πξηλ από ηε ζύληαμε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, 

β) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξεηο (3) κήλεο, γηα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ππό 

δηαβνύιεπζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη εηζάγνληαη ζηελ 

επηηξνπή πξνο ζπδήηεζε θαη γλσκνδόηεζε, 

γ) όπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ 

ηεο κε γξαπηή αίηεζε, όπνπ αλαθέξνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο, πνπ ππέβαιιαλ ηελ αίηεζε θαη εηζεγνύληαη ηα ζέκαηα, 

δ) όπνηε ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο δηθαηνινγνύλ ηελ άκεζε 

ζύγθιεζε ηεο επηηξνπήο. 

3. Ζ πξόζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο (ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά) κε έληππν, ειεθηξνληθό ή θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν, επηά (7) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε. Πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηνλ ηόπν, ηελ εκεξνκελία 

θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζπλνδεύεηαη από εηζεγήζεηο επί ησλ ππό ζπδήηεζε 

ζεκάησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ζ πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη 

επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη ηεο δηαβνύιεπζεο θαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ, 

δεκνζηνπνηνύληαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ηδίσο ζηα ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, 

έληππα θαη ειεθηξνληθά. Δλδηαθεξόκελνη πνιίηεο θαη θνξείο, πιελ ησλ νξηδνκέλσλ σο κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο, ελεκεξώλνληαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο 

4. ηηο θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο ε πξόζθιεζε κπνξεί λα γλσζηνπνηεζεί ή λα 

επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα αλαθέξεη ηνλ ιόγν ηεο ζπλεδξίαζεο. Πξηλ από ηε 

ζπδήηεζε, ε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 

5. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηαθηηθνύ κέινπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε, νθείιεη λα ελεκεξώζεη έγθαηξα ηνλ πξόεδξν ηεο επηηξνπήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

6. ηηο ζπλεδξηάζεηο θαινύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 

ν Γήκαξρνο, νη Αληηδήκαξρνη, νη Πξόεδξνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ, νη Πξόεδξνη 

ησλ πκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ έσο 

ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ, θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ πνιηηηθώλ 
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θνκκάησλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ, πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα θαινύληαη θαη εθπξόζσπνη αξκόδησλ 

θξαηηθώλ αξρώλ. 

7. Έλα ζέκα κπνξεί λα επαλεηζαρζεί ζηελ επηηξνπή πξνο ζπδήηεζε αθνύ παξέιζνπλ 

έμη (6)κήλεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ πξνεγνύκελε θνξά πνπ 

ην ζέκα απηό ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε. 

 

Άπθπο 5.  

Σόπορ ζςνεδπίαζηρ - Απαπηία - Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ μελών - 

Γημοζιόηηηα 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο είλαη δεκόζηεο θαη 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

2. Δίλαη όκσο δπλαηό ε Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο λα απνθαζίζεη, κε εηζήγεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο θαη πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο, ηελ δηεμαγσγή θάπνησλ 

ζπλεδξηάζεώλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ ή ζε άιιν, θαηάιιειν γηα ηελ 

εθάζηνηε πεξίζηαζε, νίθεκα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. 

3. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπλεδξηάδεη λόκηκα εθόζνλ έρεη απαξηία. 

Πξνϋπόζεζε ηεο απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί λόκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά όια ηα κέιε 

ηνπ νξγάλνπ γηα λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ έιιεηςε ή ε κε έγθαηξε θιήζε 

ζεξαπεύνληαη κόλνλ κε ηελ πξνζέιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ κε 

θιεζέληνο. 

4. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο έρεη απαξηία όηαλ ηα παξόληα είλαη 

πεξηζζόηεξα από ηα απόληα κέιε ηεο. Πξνϋπόζεζε ηεο απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί 

λόκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά όια ηα κέιε. Οη νξηδόκελνη από ηνλ εηδηθό θαηάινγν δεκόηεο, 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δελ ζπλππνινγίδνληαη, όκσο, γηα ηελ απαξηία ηεο Δπηηξνπήο. 

5. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ ακέζσο 

επόκελε εξγάζηκε εκέξα, νπόηε ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε όηη πθίζηαηαη απαξηία. 

6. Ο πξόεδξνο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο θεξύζζεη ηελ έλαξμε θαη ηελ 

ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο, ηηο νπνίεο θαη δηεπζύλεη, θξνληίδνληαο λα ιακβάλεη όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο. Έρεη επίζεο ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. . Ζ αδηθαηνιόγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη 

γηα ηξεηο (3) ζπλερόκελεο θνξέο ηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο απνηειεί ζνβαξή παξάιεηςε 

θαζήθνληνο. Σνλ πξόεδξν είλαη δπλαηό λα επηθνπξεί ζηα θαζήθνληά ηνπ ηξηκειήο 

γξακκαηεία πνπ εθιέγεηαη από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

7. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνύ ηεο 

επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο θαη λα κεηέρνπλ ηόζν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, όζν θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνύληαη απηήο. ε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο ηαθηηθνύ 

κέινπο από ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο ελεκεξώλεηαη ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην, ν Πξόεδξνο ηνπ νπνίνπ πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο, κε ζρεηηθή πξάμε. Αλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό κέινο, ζα πξέπεη ε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ λα είλαη κε πιεηνςεθία δύν ηξίησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. 

8. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ζεβαζκό 

πξνο ηνπο άιινπο ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξόεδξνο 

θαιεί ηνλ εθηξεπόκελν λα αλαθαιέζεη θαη, ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιόγν. 

9. Σα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο θαηά ζπλείδεζε γλώκεο θαη ςήθνπ. Γηθαηνύληαη 

επίζεο πξόζβαζεο ζηα πξαθηηθά θαη ηα πιηθά ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, ησλ έσο 

ηόηε θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο, αιιά θαη ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ. 

10. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο έρεη δεκόζην ραξαθηήξα, αλάινγν κε 

εθείλν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα δίλεη ηνλ ιόγν ζε 

παξηζηάκελνπο, ηδίσο εάλ πξόθεηηαη γηα εθπξνζώπνπο θνξέσλ θαη δεκόηεο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο δηαβνύιεπζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη κε 

δηθή ηνπο θξνληίδα από ηελ αλάξηεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηαβνύιεπζεο 

θαη ηνπ δήκνπ. 
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11. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο, νη παξεπξηζθόκελνη ζην 

αθξναηήξην δελ επηηξέπεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή λα παξαθσιύνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο. ε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, ν πξόεδξνο κπνξεί θαηόπηλ ζπζηάζεσο λα απνβάιιεη νπνηνλδήπνηε 

δηαηαξάζζεη ή παξαθσιύεη ηελ ζπλεδξίαζε ή αθόκε θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο 

αίζνπζαο από ην αθξναηήξην ή ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο. 

12. Σέινο, παξέρνληαη δηεπθνιύλζεηο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. 

 

Άπθπο 6. 

Γιαδικαζία λειηοςπγίαρ -Λήτη αποθάζευν 

1. ηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο ηίζεληαη ζύληνκεο εηζεγήζεηο θαη άιια πιηθά 

ηεθκεξίσζεο. Οη ζύληνκεο εηζεγήζεηο, ηηο νπνίεο θάλνπλ κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδνληαη 

από ηνλ πξόεδξό ηεο ή κέιε ηνπ δηαβηβάδνληνο νξγάλνπ (δεκνηηθό ζπκβνύιην, δεκνηηθέο 

επηηξνπέο, ζπκβνύιηα δεκνηηθώλ ή ηνπηθώλ θνηλνηήησλ), αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηνπ 

εηζαγόκελνπ δεηήκαηνο, ζηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ. 

2. Σα ινηπά πιηθά ηεθκεξίσζεο πεξηιακβάλνπλ παξάγσγα νκάδσλ εξγαζίαο κειώλ 

ηεο επηηξνπήο, παξαηεξήζεηο δεκνηώλ ή θαηνίθσλ ζε δεκόζηα ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε, 

ζρεηηθέο κειέηεο θιπ. Σα πιηθά απηά είηε έρνπλ πξνθύςεη από πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίεο 

δηαβνύιεπζεο είηε δηαβηβάδνληαη απ' επζείαο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ηελ δεκνηηθή 

αξρή, σο ζρέδηα πξνο εμέηαζε θαη δηεξεύλεζε. 

3. Ζ επηηξνπή δηαηππώλεη ηε γλώκε ηεο κεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο, ηα νπνία ηάζζνληαη ππέξ κίαο ή άιιεο δηακνξθσζείζαο εηζήγεζεο ζπλνιηθά θαη 

ηνπνζεηνύληαη ππέξ ή θαηά ησλ πξνηαζεηζώλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθώλ. 

4. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα 

μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία θαινύληαη ηα κέιε ηεο νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη ππέξ ή θαηά. 

Γλσκνδνηήζεηο ή άιιεο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο, πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία 

όπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λόκνο, είλαη άθπξεο. 

5. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ δήηεκα δηαδηθαζίαο, εάλ 

πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη δήηεκα πιεξόηεηαο ή αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ επηηξνπή ή εάλ, θαηά ηελ γλώκε ηνπο, παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο από ηνλ 

πξόεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπήο. Δπ' απηνύ θαιείηαη λα απνθαλζεί ε ίδηα ε επηηξνπή, 

ακειιεηί θαη ρσξίο εθηεηακέλεο αγνξεύζεηο. 

 

Άπθπο 7. 

Ππακηικά ζςνεδπιάζευν - Γημοζιόηηηα αποθάζευν 

1. ηε ζπλεδξίαζε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

καηαίσζήο ηεο, ηεξνύληαη πξαθηηθά. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνύληαη νη ζπδεηήζεηο, νη γλώκεο 

πνπ δηαηππώλνληαη, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνύζεο ζέζεηο γηα θάζε ζέκα. 

2. Σα πξαθηηθά ηεξνύληαη ζπλνπηηθά κε ηε βνήζεηα δεκνηηθνύ ππαιιήινπ πνπ 

νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό σο "πξαθηηθνγξάθνο". ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζπλνπηηθά 

πξαθηηθά δηαβάδνληαη θαη, θαηόπηλ ηπρόλ δηνξζώζεσλ, ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο από κέινο ηεο επηηξνπήο θαη ε αηηία απηήο 

αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, αθνύ πξνεγνπκέλσο ην αξλεζέλ λα ππνγξάςεη κέινο θαηαζέζεη 

εγγξάθσο ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ δελ επεξεάδεη ην 

θύξνο ηεο απόθαζεο. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηαρσξνύληαη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ 

εκεξώλ θαη κε ηε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηαβνύιεπζεο 

ηνπ δήκνπ. 

3. Δίλαη επίζεο δπλαηόλ νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο λα θαηαγξάθνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ζπζθεπήο καγλεηνθώλεζεο ή βηληενζθόπεζεο θαη θαηόπηλ λα αλαξηώληαη σο 

ςεθηαθά αξρεία ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηαβνύιεπζεο. 
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Άπθπο 8. 

Τποζηήπιξη δημοηικήρ επιηποπήρ διαβούλεςζηρ 

1. Ο Γήκνο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, παξέρεη 

δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο θαη ηεο όιεο δηαδηθαζίαο 

δηαβνύιεπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο εξγαζίεο: πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε 

ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθώλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη δεκνζηνπνίεζε 

εγγξάθσλ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ επηηξνπήο, πξνεηνηκαζία πξνπαξαζθεπαζηηθώλ 

ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθόιινπ θιπ. 

2. Ζ αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνιίηεο γηα ηνλ 

ζθνπό θαη ηα ζέκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, είηε κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο δηαβνύιεπζεο είηε πξνθνξηθά. ε πεξίπησζε πνπ πνιίηεο θαηαζέηνπλ γξαπηέο 

αλαθνξέο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο επηηξνπήο, ηα πξνσζεί ζηνλ 

πξόεδξό ηεο θαη θξνληίδεη ώζηε νη απαληήζεηο λα δίλνληαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ. 

3. Ζ δεκνηηθή αξρή δύλαηαη λα παξαρσξήζεη ζηελ επηηξνπή γξαθείν ή άιινπο 

ρώξνπο ζε θηίξην ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο. 

 

Άπθπο 9. 

Ηζσύρ - Σποποποίηζη κανονιζμού 

1. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αξρίδεη από ηελ ςήθηζή ηνπ από ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην. ηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη από απηόλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010, όπσο ηζρύεη, νη αληίζηνηρνη θαλόλεο ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζώο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 

2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ γίλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ 

ηνπ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή έλαβε απιθμό 214/2020. 

 

 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νινθιεξώζεθε  ε 

ζπλεδξίαζε ώξα 02:30 π.κ..  

 

 

Ο Πξόεδξνο Γ..               Ο Αληηπξόεδξνο Γ..          Ο Γξακκαηέαο Γ.. 

 

 

Σα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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